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Van Remko Mooi 

 
Deze keer mag ik de Voorwaarts openen.  
Ik maak daar graag gebruik van om u iets mede te delen, 
namelijk het volgende:  
Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 om de 
hoek, zijn de gesprekken met kandidaten, voor een plek op 
onze lijst, inmiddels gepland. We hebben als partij gelukkig 
kunnen rekenen op een mooi aantal sollicitaties, en zullen 

binnen enkele weken de gesprekken gaan voeren met deze kandidaten. We 
zullen vervolgens spoedig de kandidatenlijst met u delen, die aan de ALV zal 
worden voorgelegd! 
De ALV is vastgesteld op 24 november 2021. Uitnodiging volgt nog.  
 
In deze Voorwaarts kunt u ook lezen over (in willekeurige volgorde 
benoemd): besluitvorming Schieveste, opbouw verkiezingsprogramma, 
begroting, hotspot hutspot, een stukje historie, column van Chioke, 
raadsagenda en andere interessante onderwerpen. 
  
 

 
                        Petra Zwang – signaal 
registratie/opvolging?  
Als PvdA hebben wij de nota Erfgoed en monumentenbeleid 
met belangstelling gelezen. Wij wisten het natuurlijk al. Maar 
de nota maakt het extra duidelijk; wat hebben wij een mooie 
stad. Dan een reactie op de nota: 
Deze nota doet recht aan het historisch karakter van 
Schiedam; 

De flexibiliteit van de verhaallijnen doen recht aan de dynamiek van de stad; 
Er is niet alleen oog en zorg voor de monumenten die in handen zijn van 
particulieren, maar ook zorg voor de historische panden die in handen zijn 
van de gemeente; 
Het beleid is samen met de stad vormgegeven.  
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Vooral dit laatste is van belang, want de stad is van ons allemaal, daar 
zorgen we samen voor.  
 
Dat brengt ons bij een vraag: Waar 
kunnen Schiedammers met signalen 
terecht? Zoals bv. het signaal dat wij 
onlangs ontvingen over de staat van  
het hek bij de oude katholieke 
begraafplaats bij de Vlaardingerdijk.   
De juiste route is: bellen met 14010 en 
kiezen voor Schiedam.  Dan word je 
doorverbonden met de juiste afdeling. 
                                                                                                                                                                                    bron: Scie.nu 
 

Ter info: agenda vergaderingen  
2 november 20.00 uur raadsvergadering 
3 november 19.30 uur commissievergadering, onderwerp de begroting 2022 
9 november 17.00 uur, raadsvergadering begroting 2022 
 
                                                 Alle drie kunt u vanuit huis volgen of bijwonen 
 

  

23 november 19.30 beeldvormende avond 
24 november auditcommissie  
30 november Stadsgesprek “stop huiselijk geweld”. 
Slotavond waarin o.a. een samenvatting van de zes  

bron: facebook                   Themabijeenkomsten “stop huiselijk geweld” die de 
afgelopen maanden in Schiedam hebben plaatsgevonden.  
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                   Column Chioke Rosalia 
 
Beste Leden, 
 
Dit is Deel 3 van mijn de zoektocht naar een antwoord op: 
“Hoe moet de PvdA verder?”.  
 
Mijn doel is niet om een uitgewerkt antwoord te geven, 
maar om jullie hopelijk aan het denken te zetten.   

Dit, en een voorspoedige sloop van De Passage.                
 
Thema 3: Kansengelijkheid 
Discussies over kansengelijkheid gaan meestal over welke maatstaven 
gebruikt worden. Om dit te vermijden, zou ik het economisch concept van 
“Capabiliteit” willen introduceren. Deze benadering is in 1979 bedacht door 
de econoom Amartya Sen en politiek-filosoof Martha Nussbaum. Deze aan-
pak is gebaseerd op de mate waarin individuen hun eigen idee van welzijn 
kunnen nastreven en bereiken. Eigenlijk gaat de vraag van “Hoe gaat het 
met persoon A?”, naar “Hoe vindt persoon A zelf dat het gaat en hoeveel 
invloed heeft hij over deze situatie?”. 
Deze aanpak is natuurlijk afgeleid van het begrip dat hoe meer controle 
iemand over hun eigen leven kan uitoefenen, hoe beter zij zich voelen. Dus 
vraag niet “Hoeveel vis heeft deze man?”, maar “Gelooft deze man dat hij 
goed genoeg kan (leren) vissen?”. 
Als politici is het ook belangrijk dat we ons bewust zijn van dalingen in de 
capabiliteit van delen van de bevolking. We zien over de hele westerse 
wereld voorbeelden waar dit bijvoorbeeld voor de groep “blanke mannen” 
geldt. Een daling in capabiliteit kan leiden tot gevoelens van woede en 
onmacht en dit ligt vaak ten gronde van stijgingen in (extreem-) rechtse 
bewegingen.  
Het is inmiddels door vele politicologen benoemd dat de daling in populariteit 
van de sociaaldemocratische partijen deels te danken is aan het 
goedbedoelde, maar arrogante uitgangspunt dat ‘wij’ wel wisten wat het 
beste voor iedereen was. Mede hierom is het dus handig als we welzijn en 
kansen gelijkheid anders gaan benaderen. 
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Als laatste wil ik in het kader van dit thema nog een flinterdun argument 
geven tegen het voortbestaan van De Passage. Onderdeel van de 
benadering van capabiliteit is dat individuen zich bewust moeten zijn van 
hun opties. Om dit te stimuleren moeten fysieke ruimtes de interacties 
tussen de inwoners bevorderen.  
Momenteel wordt dat compleet verstoord door het afschuwelijke 
winkelcentrum in onze stad. Ik zei toch, flinterdun. Volgende maand beter. 
 
  
  

Mario Stam - Verkiezingsprogramma in opbouw. 
 
De afgelopen maanden is er gewerkt aan het maken van het 
verkiezingsprogramma. In een aantal digitale thema bijeen-
komsten is met Schiedammers gesproken over onder 
andere: werk, zorg, onderwijs, wonen en de rol van de 
overheid.  
 

Deze bijeenkomsten werden goed bezocht (rond de 100 deelnemers) en 
werden ingeleid door deskundigen uit de Tweede Kamer, (oud) wethouders, 
ondernemers, ervaringsdeskundigen en vakbondsleden. Op dit moment 
wordt er hard gewerkt aan het uitwerken van de teksten. 
 
De lokale chaos in het college, waar de ene na de andere wethouder ver-
trekt, en het beleid op vele punten stagneert, is een complicerende factor, 
maar maakt eens te meer duidelijk dat een sterke PvdA in het gemeente- 
bestuur onontbeerlijk is.  Dat er nog geen regeerakkoord is, maakt het er ook 
al niet makkelijker op om op adequate wijze in te spelen op de voornemens 
van het Rijk in de komende jaren. Desondanks hopen we binnenkort nog 
een bijeenkomst te hebben over duurzaamheid. En dan snel met een 
concept voor de dag te komen, zodat de leden er op kunnen reflecteren en 
het verkiezingsprogramma kan worden vastgesteld in de Algemene leden 
vergadering. De ALV is vastgesteld op 24 november 2021.  
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Aad Verbeek – Politiek raakt iedereen 

 
Politiek raakt iedereen. Moet iedereen zich dan interes-
seren politiek?  
 
Iedereen heeft ook te maken met mobiele telefoons, 
voedsel, een dokter, vervoer en zo verder.  
Kan je om die reden ook van iedereen verwachten dat hij  
of zij zich interesseert in de constructie, opbouw van een 

mobiele telefoon, het kweken van groente, hoe je lichaam in elkaar zit of de 
planning van vervoer?  
 
Het enige waar menigeen mee te maken heeft zijn de gevolgen van 
ontwikkelingen, die weer het gevolg zijn van keuzes die elders worden 
gedaan. Als gevolg van die keuzes komt een bewoner vaak voor 
verassingen te staan en die soms verwondering oproepen of wrevel:  
Ineens is een trein vervallen of wordt een fietspad aangelegd. Het zijn de 
ontwikkelingen die ieders leven direct raken.  
Velen zijn bezig met vraagstellingen die te maken hebben met hun eigen 
leven: Hoe moet ik een coronacheck installeren? Waarom is tante Koos 
boos op me? Wat zal een reparatie gaan kosten en hoe ga ik dat betalen? 
Je kan ook niet alles. 
  
Als een besluit iemand direct treft wordt belangstelling gewekt. Maar vaak 
zijn de keuzes dan al onherroepelijk vastgesteld. Alle gevolgen van keuzes 
zijn door niemand te overzien. Inzicht hierin kunnen alleen degenen 
aangeven die direct met de gevolgen van de keuzes te maken hebben.  
 
De uitkomsten van beleid zijn alleen te peilen als er vanaf beide kanten te 
rade gegaan wordt bij ieder die er mee heeft te maken.  
Niet ieder stapt uit zichzelf op de beleidsmaker of ambtenaar af, al is het 
alleen al omdat niet iedereen weet wie daar op moet worden aangesproken.  
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Een centraal persoon die direct in de wijk staat, die 
weet wat er in de wijk speelt en die als een spil 
functioneert tussen ambtenaren, politiek, belangen-
groepen en bewoners, kan een brug zijn om de 
communicatiestoornis tussen de partijen te over-
bruggen en geeft daarmee ondersteuning bij het 
wederzijds vertrouwen tussen bestuurders en 
bestuurden. Niet iedere bewoner heeft hier de kennis 
voor in huis en de garantie hiervoor is er niet.  
Een bewonersdeskundige die in de wijk is gevestigd is kan een oplossing 
zijn. 
                                          We moeten het samen doen! 
 
 
 
                        Hotspot Hutspot – een interview met Michelle. 

 
Aan de Kloosterplaats in Schiedam – bij velen 
bekend als “Het gat van Bolmers” - stond sinds 
eind 18e eeuw de armenschool en het 
gymnastieklokaal van de school die haar ingang 
had aan het Broersveld. De kinderen werd een 
vak aangeleerd om iets te betekenen in de 
maatschappij.  

In de twintigste eeuw werd het pand in gebruik genomen door de “arbeids-
beurs” en de Gemeentelijke Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon.  
Na de oorlog werden hier gemeentelijke diensten in gehuisvest.  
Op 3 mei 2007 brandde de voormalige stadsarmenschool af. Het oude gym-
nastieklokaal dat restte heeft ruim 35 jaar leeggestaan en er was sprake van 
sloop.  
Dankzij gemeenteraadsleden en de Stichting De Grootfonds, én vraag-
stelling vanuit de inwoners van Schiedam, is het gebouw nieuw leven 
ingeblazen.  
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De beheerder van Hotspot Hutspot in Rotterdam was al zeven jaar bezig om 
ook in Schiedam een locatie te vinden. De Stichting De Grootfonds heeft 
Hotspot Hutspot aangezocht en garant gestaan voor de 
financiering van de renovatie en huurt het nu.  
Na de renovatie is het lokaal ingericht door vrijwilligers 
met in onbruik geraakt materiaal en afgedankt meubi-
lair. Oude gymnastiek attributen, zoals een klimrek en 
ringen, zijn te bewonderen maar zijn geen uitnodiging 
tot gebruik. Aldaar gevonden deuren zijn in het interieur verwerkt, inclusief 
een oude werkbank. Geen kopje is hetzelfde. Het topstuk is een prachtige 
kast van de oprichter van het De Grootfonds, Alewijn de Groot en dat geeft 
allemaal zijn bijdrage aan een sfeervolle inrichting. 
 
Hotspot Hutspot draait op vrijwilligers en soms komen ook kinderen 
meehelpen in de keuken en de bediening. Vrijwilligers die gemotiveerd zijn, 
zich waar willen maken en een invulling aan hun leven willen geven helpen 
mee in het bedrijf met werkzaamheden die hun aanspreken. Hotspot Hutspot 
is te zien als een leerwerkplaats om ervaring op te doen. De werkervaring 
die vrijwilligers opdoen kan een opstap zijn tot  betaald werk. De verbinding 
met Stroomopwaarts is snel gemaakt.  

 
Bij de maaltijd geldt: Er wordt opgediend 
wat de pot schaft en voor wie de financiële 
nood te hoog is worden er gratis maaltijden 
thuis bezorgd.  
Alles wordt in eigen beheer gebakken en 
binnenkort liggen de kruidnootjes en de 
speculaas op tafel. Bezoekers vertellen hun 
verhalen van de belevenissen die ze hier 
hebben gehad. 

Sinds april 2021 is Hotspot Hutspot in bedrijf en is van dinsdag tot en met 
vrijdag van 11u tot en met 19:30u geopend en op zaterdag vanaf 12:00u tot 
en met 19:30u.  
Meer bijzonderheden staan op de webpagina https://www.hotspothutspot.nl/. 

https://www.hotspothutspot.nl/
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         Bilal Basri – Samenvatting Besluitvorming Schieveste 
 
Afgelopen maand hebben wij als Gemeenteraad meerdere 
avonden besteed aan de besluitvorming rondom Schieveste. 
Voor velen die het nieuws hier volgen niet onbekend: een 
multi-miljoenen project om circa 3000 woningen te bouwen in 
het stationsgebied tussen het spoor en de snelweg in.  
 

Volkshuisvesting en het bouwen van voldoende betaalbare en passende 
woningen zijn speerpunten waar wij ons als fractie vaak mee bezighouden in 
de raad. 
 
Tijdens de behandeling in onder andere de commissie- en raadsvergade-
ringen heeft de PvdA haar zorgen geuit met betrekking tot de ontwikkeling 
en realisatie van dit Multi miljoenen plan. Dat er meer en ook betaalbaar 
gebouwd moet worden is duidelijk. Maar dat de Raad kritisch moet blijven, 
op plannen die wij voorgelegd krijgen, ook. 
 
De PvdA heeft aangegeven zich met name zorgen te maken over lopende 
activiteiten, waarvan de uitkomsten en de gevolgen voor het plan niet altijd 
duidelijk zijn. Denk dan aan de grondverwerving (niet alle gronden zijn in 
bezit van de gemeente), de plannen voor het parkeren, de verkeers-
ontsluiting (van belang voor o.a. bezorgers), de afvalverwerking, maar ook 
over de rol en uitvoering van participatie door marktpartijen. Tevens is het 
borgen van de betaalbaarheid van de woningen, op lange termijn, iets waar 
wij ons zorgen over maken. 
 
Onze bedenkingen en zorgen konden op verschillende momenten tijdens de 
besluitvorming helaas niet worden weggenomen, wat maakt dat wij als 
fractie tegen het raadsvoorstel hebben gestemd.  
Een lastig besluit, maar wat ons betreft liever zorgvuldig dan overhaast. 
 
 
 
 


